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USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY 

č. 3/2010 Věstníku 

ze dne 14. května 2010, 

 kterým se stanoví poplatek za zápis do seznamu advokátů nebo do seznamu evropských 

advokátů a paušální částky na úhradu nákladů spojených s vydáváním dokumentů na 

vlastní žádost, 

 

ve znění usnesení představenstva České advokátní komory č. 4/2011 Věstníku 

 

Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle § 5 odst. 1 písm. i), § 35m 

odst. 1 písm. d), § 44 odst. 4 písm. b) a § 53 odst. 1 písm. b) a h) zákona č. 85/1996 Sb., o 

advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), takto: 

 

Čl. 1 

Poplatek za zápis do seznamu advokátů nebo do seznamu evropských advokátů 

 Poplatek za zápis do seznamu advokátů nebo do seznamu evropských advokátů (dále 

jen „poplatek“) se stanoví ve výši 4 000 Kč. 

Čl. 2 

Paušální částky na úhradu nákladů spojených s vyhotovením dokumentů na vlastní 

žádost 

(1) Paušální částka na úhradu nákladů vynaložených Českou advokátní komorou (dále 

jen „Komora“) na vyhotovení dokumentů na žádost advokáta, evropského advokáta, 

advokátního koncipienta, sdružení advokátů (účastníka sdružení), obchodní společnosti 

advokátů, zahraniční společnosti advokátů nebo její organizační složky (dále jen „žadatel“) 

činí: 

a) 300 Kč za vydání opisu osvědčení o zápisu do seznamu advokátů nebo do seznamu 

evropských advokátů (§ 5d odst. 1 zákona),  

b) 300 Kč za potvrzení o vedení v seznamu sdružení advokátů, v seznamu obchodních 

společností advokátů nebo v seznamu zahraničních společností advokátů (§ 11 odst. 2 

zákona), 

c) 100 Kč za pořízení kopie dokumentů vedených Komorou ohledně žadatele, 

d) 300 Kč za vydání každého dalšího opisu osvědčení o složení advokátní zkoušky,  

o složení zkoušky způsobilosti nebo o složení uznávací zkoušky, 

e) 300 Kč za výpis ze seznamu advokátů, seznamu evropských advokátů nebo ze seznamu 

advokátních koncipientů, popřípadě z jiné evidence vedené Komorou, kterým se 

osvědčují údaje zde vedené. 

(2) Paušální částky za úkony uvedené v odstavci 1 se zvyšují na dvojnásobek v případě, 

že úkon byl na žádost proveden do dvou pracovních dnů. 

(3) Listiny podle odstavce 1 musí být opatřeny razítkem Komory a podpisem funkcionáře 

nebo zaměstnance Komory, pověřeného k jejich vydání. 
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Čl. 2a 

Vydání nového identifikačního průkazu 

Při vydání nového identifikačního průkazu advokáta, identifikačního průkazu evropského 

advokáta nebo identifikačního průkazu advokátního koncipienta, v případě jeho ztráty, 

odcizení nebo znehodnocení, činí paušální částka za náklady spojené s jeho vyhotovením 600 

Kč. 

Čl. 3 

Placení poplatků a paušálních částek 

Poplatek podle článku 1 nebo paušální částky na úhradu nákladů podle článku 2 odst. 1 

a odst. 2 se platí v hotovosti na místě určeném Komorou nebo bezhotovostním převodem na 

účet Komory č. 12432011/0100, vedeného u Komerční banky, a. s. Při platbě poplatku je 

třeba uvést variabilní symbol, sestávající se z aktuálního roku (např. 2010) a čtyřmístného 

nebo pětimístného registračního čísla advokáta, při platbě paušální částky pak variabilní 

symbol sestávající číslice 34 a čtyřmístného nebo pětimístného registračního čísla advokáta 

nebo advokátního koncipienta nebo z číslice 34 a identifikačního čísla společnosti. 

Čl. 4 

Přechodné ustanovení 

Do doby nabytí účinnosti právního předpisu, kterým budou stanoveny podrobnosti 

o identifikačních průkazech advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních 

koncipientů, se poplatek podle čl. 2 odst. 1 písm. c) vztahuje na vydání každého dalšího 

průkazu advokáta, průkazu evropského advokáta nebo průkazu advokátního koncipienta podle 

dosavadní úpravy; stejně tak se do té doby zachovává poplatek 200 Kč za vydání 

identifikačního profesního průkazu advokáta Rady evropských advokátních komor podle 

dosavadní úpravy. 

Čl. 5 

Zrušovací ustanovení 

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 9/2005 Věstníku, kterým se stanoví 

poplatek za vydání osvědčení o zápisu do seznamu advokátů a paušální částky na úhradu 

nákladů spojených s vydáváním některých dalších listin na žádost advokátů a zrušuje usnesení 

představenstva České advokátní komory č. 8/1999 Věstníku, kterým se stanoví poplatek za 

vydání osvědčení o zápisu do seznamu advokátů, ve znění pozdějších stavovských předpisů, 

se zrušuje. 
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Čl. 6 

Účinnost 

Toto usnesení nabude účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku České 

advokátní komory.  

 

 

JUDr. Martin Vychopeň, v.r. 

 

předseda 

České advokátní komory 
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Účinnost: 

 

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 3/2010 Věstníku, kterým se stanoví 

poplatek za zápis do seznamu advokátů nebo do seznamu evropských advokátů a paušální 

částky na úhradu nákladů spojených s vydáváním dokumentů na vlastní žádost, bylo 

vyhlášeno v částce 2/2010 Věstníku, rozeslané dne 12. srpna 2010; nabylo účinnosti třicátým 

dnem po vyhlášení, tj. dnem 11. září 2010. 

 

Změny: 

 

Usnesení představenstva České advokátní komory č. 4/2011 Věstníku, kterým se mění 

usnesení představenstva České advokátní komory č. 3/2010 Věstníku, kterým se stanoví 

poplatek za zápis do seznamu advokátů nebo do seznamu evropských advokátů a paušální 

částky na úhradu nákladů spojených s vydáváním dokumentů na vlastní žádost, bylo 

vyhlášeno v částce 3/2011 Věstníku, rozeslané dne 31. října 2011; nabylo účinnosti třicátým 

dnem po vyhlášení, tj. dnem 30. listopadu 2011. 

 


